
 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΠΕ Λάρισας (ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας) προκηρύσσει 
ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΑΝΤΩΝ / ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΣΤΟΛΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ», με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα προμήθειας.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 42.910,00€ άνευ ΦΠΑ (53.208,40€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με ταξινόμηση CPV: 34350000-5 «Ελαστικά ελαφράς και βαρέας 
χρήσεως», 34324000-4 «Τροχοί», 50116000-1 «Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής για ειδικά μέρη 
οχημάτων», 44540000-7 «Αλυσίδες» και 31400000-0 «Συσσωρευτές». 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με 
συστημικό αριθμό : α/α ΕΣΗΔΗΣ 186641. 

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 15/03/2023. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 31/03/2023 και ώρα 15:00 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2%  επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του τμήματος για το 
οποίο  υποβάλλεται προσφορά. 

Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, μόνο στο διαδικτυακό τόπο του συγκεκριμένου 
διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή. 

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά κατά τις εργάσιμες ώρες και 
μέρες στον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΠΕ Λάρισας, αρμόδιος: Κυραμάς Γιώργος, τηλ.  2410 
289229.  

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του ΦΟΔΣΑ ΠΕ Λάρισας στη διεύθυνση 
https://www.fodsalar.gr/ και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
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